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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Az ülés időpontja: 2019. március 13. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
1. Horváth Zoltán   alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbert Árpádné képviselő 
4. Németh András   képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző 

Egyesület elnöke 
6. Papp Attila    képviselő; a Nyirád Polgárőr Egyesület elnöke 
7. Lovasi Erika   jegyző 
8. Molnárné Farkas Rita  Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
9. Bódisné Szencz Anikó  Nyirádi Nyitnikék Óvoda óvodavezető 
10. Óvodai Szülők Közössége és  

Nyirád Községért Alapítvány   Bodó Márta  
11. Iskolai Szülők Közössége   Gárdonyiné Szarka Noémi 
12. Kék Cinke Alapítvány    Bokorné Tasner Márta 
13. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak  

Közhasznú Egyesülete     Molnárné Budai Angelika 
14. Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  Németh András 
15. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány   Hoffmann István 
16. Nyirád Községi Sport Egyesület   Fermos László 
17. Rókadombi Horgász Egyesület    Vajai László 
18. Nyirádi Testépítő Klub    Kovács András 
19. Resolute Kézilabda Club Tapolca –   Horváth Tamás 
20. Hoffmann Motor Sportegyesület Nyirád, Széchenyi u. 43. – Hoffmann Gábor 
21. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 8452 Halimba, 

Arany J. u. 10. –      Bartalos Nikoletta 
 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  

1. Nagy Gábor  polgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbertné  képviselő 
4. Németh András  képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő 
6. Papp Attila  képviselő 
 
Lovasi Erika jegyző 
 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
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Jegyzőkönyvvezető:   Inhófné Szabó Adrienn igazgatási ügyintéző 
, 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 7 tagjából 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. Horváth Zoltán alpolgármester 
távolmaradását előre jelezte. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai a javaslatomat elfogadták, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
1. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről 

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

4. A 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és a bölcsődei felvétel 
rendjének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

5. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági 
szennyvíz elszállítására 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

6. Közvilágítás korszerűsítésére a NEG Zrt-vel kötött szerződés felbontása és az 
ENERIN ESCO Energetikai Kft-vel változatlan formában való újrakötésének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

7. EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka 
térségében című pályázat keretében lakhatási célú támogatásról szóló rendelet 
megalkotásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

8. EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka 
térségében című pályázat keretében tanulmányi ösztöndíjprogramról szóló rendelet 
megalkotásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

9. Magyar Falu Program keretében benyújtásra kerülő pályázatok esetében a 
Veszprém Megyei Önkormányzat projektmenedzser feladatokkal történő megbízása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

10. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló 
rendelet megalkotásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

11. Vegyes ügyek 
-Ajkai Mentőállomás kérelme 
-Civil szervezeti pályázatok elbírálása 
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1. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTER ÁLTAL HOZOTT 
DÖNTÉSEKRŐL 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Megállapítom, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták. Várom a napirendi ponttal 
kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló 
beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2019. (III.13.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
 
 
2. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Megállapítom, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták. Várom a napirendi ponttal 
kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a lejárt határidejű képviselő-testületi határoztok végrehajtásáról szóló 
beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A közbeszerzési tervbe azokat a beruházásokat 
szerepeltettük, melynek megvalósítására esély lehet. A közbeszerzési terv bármikor módosítható 
az év folyamán. Várom az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket. Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2019. (III.13.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 
2019. évi közbeszerzési tervét.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
A közbeszerzési terv e jegyzőkönyv 1. melléklete. 

 
 
4. A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁS ÉS A BÖLCSŐDEI 
FELVÉTEL RENDJÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
A fenntartónak, a képviselő-testületnek kell kiírni, illetve meghatározni az óvodai beiratkozás 
időpontját, valamint a bölcsődei felvétel rendjét. Annyit szeretnék még megjegyezni, hogy a 
bölcsödében a beszoktatási időszak megkezdődött. Mind a szülők, mind a bölcsődei dolgozók 
csak pozitív visszajelzéseket adnak. Várom a napirendi ponttal kapcsolatban a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének és a 
bölcsődei felvétel rendjének előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2019. (III.13.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) bekezdés b) és d) pontja, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Nyirádi Nyitnikék 
Óvodában a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját 2019. április 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 13-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

5

24. és 2019. április 25. napján 8.00 órától – 16.30. óráig, az indítható óvodai 
csoportok számát 3 csoportban határozza meg.  
Az óvodai beiratkozásra megjelölt napokon jelezhetik a szülők a 2019/2020. évi 
bölcsődei felvételi igényüket.  
 
Az óvoda felvételi körzete Nyirád község közigazgatási területe. 

 
Felhívja az Intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás során a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések alapján járjon el. 
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az óvodai beiratkozás 
idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló közlemény 
közzétételéről. 
 
Felelős:   közzétételért - polgármester, jegyző 

                  szülők értesítéséért: . intézményvezető 
Határidő:  közzétételre: 2019. március 22 . 

                  szülők értesítésére: 2019. május 11.  
 

 
5. PÁLYÁZAT ISMÉTELT KIÍRÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA NEM KÖZMŰVEL 
ÖSSZEGYŰJTÖTT LAKOSSÁGI SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSÁRA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A pályázati felhívásra egyetlen pályázat 
sem érkezett. Most írjuk harmadszorra, egyszerűen nincs olyan szolgáltató, aki elvállalná a feladat 
ellátását. Javaslom, a pályázat újbóli kiírását.  
 
Lovasi Erika jegyző:  
Azt mondta a Katasztrófavédelem, hogy a harmadik sikertelen pályázati kiírás után jelölnek ki 
hivatalból egy vállalkozót a feladat ellátására.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Az érintett nyirádi ingatlanok között miért szerepel Szabó Tamás Szeptember 4. utcai telke?  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Rá van kötve a telek a szennyvízrendszerre, csak valószínű a Drv Zrt-nél nem jelentette be a 
rákötést, ezért szerepel a listán.  
 
Lovasi Erika jegyző:  
Mindenképp kimegy a talajterhelési díjról az értesítés, és arra föl be fognak jönni, ilyenkor 
rendeződik el.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Aktualizálni kell a listát.  
 
Lovasi Erikas jegyző:  
Nem tudom megmondani, hogy miért került fel a listára. Minden évben aktualizáljuk. 
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Általában úgy szokott belekerülni, hogy a kerti csapnak külön vízórája van. A szolgáltató rosszul 
adja meg az adatokat, olyan mintha a kerticsapnak nem lenne szennyvízelvezetése - egyébként 
nincs is, nem fizet érte - és így kerülhetnek vissza a listára.  
 
Nagy Gábor polgármester: 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 13-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

6

Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó pályázati felhívás előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2019. (III.13.) határozata 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozóan a 2/2019. (I.23.) határozata szerint 
meghirdetett pályázatot, mert a felhívásra egyetlen pályázat sem érkezett. 
 
A képviselő-testület ismételten pályázati felhívást tesz közzé a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a következő 
vállalkozóknak küldje meg, valamint a község honlapján tegye közzé: 
 
1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 
5. Temesvári Zoltán 8460 Devecser, Arany J. u. 18. 
6. Talajerdőgazdálkodási Kft. 8500 Pápa, László Miklós u. 1. 
7. Kontirak Kft. 8230 Balatonfüred, Vázsonyi utca 31. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2019. március 20.  

 
 
7. KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSÉRE A NEG ZRT-VEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS 
FELBONTÁSA ÉS AZ ENERIN ESCO ENERGETIKAI KFT-VEL VÁLTOZATLAN FORMÁBAN 
VALÓ ÚJRAKÖTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Emlékeztek, arra, hogy korábban a közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére NEG Zrt-vel 
kötöttünk szerződést. Arról volt szó, hogy december végéig a lámpatestek cseréjére sor kerül. Mint 
kiderült, ez azért nem történt meg, mert a NEG Zrt-t átszervezték. Ezt az üzletágát, a beruházási 
üzletágukat kiszervezték. Egy önálló céget hoztak létre, ENERIN ESCO Energetikai Kft-t. 
Ugyanazon költségen, ugyanazon feltételekkel valósulhat meg a beruházás, legkésőbb 2019. 
június végéig.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Amikor tárgyaltuk akkor is kétségeim voltak a beruházás miatt. Zavar, hogy 14 évre el kell 
köteleznünk magunkat.  
 
Papp Attila képviselő: 
Ezt már eldöntöttük.  
 
Németh Jenő képviselő: 
Véleményem szerint most itt an a lehetőségünk kihátrálni.  
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Nagy Gábor polgármester:  
Ennyire nem egyszerű a dolog, januárban múlt egy éve, hogy az Eon-nal felbontott szerződés 
felmondási ideje lejárt. Az Energia Hivatal figyeli, hogy van-e a településnek közvilágításra 
szerződése, ki az ellátónk. Jelenleg nincs szerződésünk közvilágítás üzemeltetésére.  
Ez új cég szerint egy generációval újabb lámpatestek kerülnek felszerelésre ugyanazon az áron. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
a NEG Zrt-vel kötött közvilágítás korszerűsítés és üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel 
történő felmondásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-vel (a továbbiakban: NEG Zrt.) (1027 Budapest, 
Kapás utca 6-12.) 2017. szeptember 19. napján kötött közvilágítás korszerűsítési és 
üzemeltetési szerződést közös megegyezéssel felbontja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést közös 
megegyezéssel történő felbontására.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 15.  
 

 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a ENERIN ESCO Energetikai Kft-vel közvilágítás korszerűsítés és 
üzemeltetési szerződés megkötéséről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2019. (III.13.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 
szerződést köt a ENERIN ESCO Energetikai Kft-vel (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1.) 
közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ENERIN ESCO Energetikai Kft-vel 
a közvilágítás korszerűsítési és üzemeltetési szerződést aláírja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2019. április 15. 
 

 
7. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐINEK 
ILLETMÉNYALAPJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének tárgyalásakor már beszéltünk az illetményalap megemeléséről. Irénnel közösen 
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írtuk meg ezt a pályázatot, melyen 6,6 millió forint támogatást nyertünk a hivatali dolgozók bérének 
normatíván felüli költségeire. Így most a hivatal finanszírozása nulla forint lett. A pályázat kéri, 
hogy az illetményalapról rendeletet is alkosson az önkormányzat.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló rendelet 
megalkotásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete 

a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban  
foglalkoztatott köztisztviselők 

2019. évi illetményalapjáról 
 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete.  

 
 
8. EFOP-1.5.2-16-2017-00007 AZONOSÍTÓSZÁMÚ HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLESZTÉSE AJKA TÉRSÉGÉBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN LAKHATÁSI CÉLÚ 
TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ez egy Ajkával közösen beadott pályázat, melyben konzorciumi tagok vagyunk másik hat 
településsel együtt. Ennek a pályázatnak a keretében épült fel hétfőn a fitnesz park a Művelődési 
Ház háta mögé. Azért nem a játszótérre kerül, mint ahogy korábban megbeszéltük, mert a BIBA 
Kft-s beruházó felhívta a figyelmemet, hogy ha a gyermekjátszótér mellé tesszük, akkor egy 1,5 
méter magas kerítéssel el kell választanuk. A gyermekjátszótér nem lehet együtt a fitnesz parkkal. 
A fitnesz parkban nincsnek ütés csillapítók, mivel ezek felnőtt eszközök. Így kerültek az új 
eszközök a body terem mögé, a Művelődési Ház hátsó részére. A jövő héttel használható lesz a 
park.  
Ennek a pályázatnak lesz még az eleme, a kameraendszer kiépítése, ebből volt finanszírozva a 
falunap egy része. Ez egy nagyon komplex pályázat, ennek az egyik pólusa a lakhatási támogatás 
és az ösztöndíj pályázat. Amellyel a Nyirádon lakó és itt dolgozó embereket ösztönözzük arra, 
hogy továbbra is itt lakjanak, és itt dolgozzanak.  
A lakhatási támogatás a pályázó által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott pénzbeli támogatás, amely elsősorban a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, 
távhőszolgáltatás, közös költség, szemétszállítási-, bérleti vagy albérleti díj valamint lakáscélú hitel 
kifizetéséhez, a tüzelőanyag megvásárlásához használható fel. A támogatás összege havi 30.000 
Ft. 
 
Papp Attila képviselő:  
Mennyi az önrész?  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A pályázatnak nincs önereje.  
 
Papp Attila képviselő:  
Ha nincs felhasználva a pályázatban, akkor vissza kell fizetni?  
 
Nagy Gábor polgármester.  
Igen. Ebben a pályázatban összesen 19 millió forintot nyertünk. Ebből fizetjük a nyári napközis 
táborozásokat, a falunapot és 8 millió forintot tesz ki a lakhatási és ösztöndíj támogatás.  
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Papp Attila képviselő: 
Ki dönti el, hogy ki kap támogatást? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A képviselőtestület zárt ülés keretében.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  

Kérem, szavazzunk a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási programról szóló rendelet 
megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete 

a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási programról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete.  
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a foglalkoztatáshoz kötődő támogatási programra vonatkozó pályázati felhívás 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2019. (III.13.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet nyirádi 
lakóhellyel és munkahellyel rendelkező lakosok részére Nyirád község 
lakosságmegtartó erejének növelése, a településen a folyamatos szakemberellátás 
biztosítása, valamint a hiányzó szakemberek foglalkoztatásának elősegítése a Nyirád 
községben élő szakemberek lakhatáshoz kapcsolódó kiadásainak támogatására.  
 
A pályázati kiírás e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati 
kiírás közzétételéről. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 30. 

 
  

9. EFOP-1.5.2-16-2017-00007 AZONOSÍTÓSZÁMÚ HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLESZTÉSE AJKA TÉRSÉGÉBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN TANULMÁNYI 
ÖSZTÖNDÍJPROGRAMRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Az ösztöndíj pályázat szintén közel 4 millió forint támogatást jelent. A pályázathoz valamilyen 
tanulói vagy hallgatói jogviszonyt kell igazolni. Csak a tanulmányi időszakra vonatkozik, tehát 10 
hónapra lehet pályázni. Ez középiskolásoknál vonatkozhat szakmunkás képzőre és szakiskolás 
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hallgatóra. Gimnazistára nem, mert nem szakma, tehát nem szakmamegtartás. Vonatkozhat 
levelező tagozatos, vagy bármilyen diploma, OKJ-s képzés és egyéb szakmunka megszerzésére 
irányuló képzésre.  
Az önkormányzat és az óvoda is küzd a munkaerő elvándorlással, a pályázat azt a célt szolgálja, 
hogy ezekben az intézményekben, cégeknél az ott dolgozók maradjanak. 25 hónap van hátra 
ebből a pályázatból. Ez azt jelenti, hogy 25 hónap során havi 30.000 Ft lehet egy-egy pályázót 
támogatni.  
 
Németh Jenő képviselő:  
A szövegben az volt, hogy szakgimnázium. Mit jelent ez a fogalom?  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A szakközépiskolát jelenti. Érettségit ad és szakmát.  
A rendelet-tervezetet a projekt menedzsmenttel közösen készítettük. Próbáljunk olyan 
szempontokat belevenni, ami a ti számotokra is fontos. Például én javaslom, hogy a nappali és esti 
hallagatói jogviszony mellé vegyük be a OKJ-s és szakmunkás képzést. A munkahely mellett 
tanulók is lehetőséget kapjanak a támogatásra. A hivatalban a pénzügyi ügyintéző most végzi a 
mérlegképes könyvelői képzést, ez nem diploma, egy OKJ-s képzés. Várom a napirendi ponttal 
kapcsolatban a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 

Kérem, szavazzunk az ösztöndíjprogramról szóló rendelet megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete 

„Nyirádon dolgozni jó!” ösztöndíjprogramról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete.  
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk „Nyirádon dolgozni jó!” ösztöndíjprogramra vonatkozó pályázati felhívás 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2019. (III.13.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Nyirádon dolgozni jó!” címmel 
ösztöndíj pályázatot hirdet a Nyirád községben élő és lakcímmel rendelkező, vagy 
Nyirádon munkahellyel rendelkező tanulók/hallgatók részére tanulmányaikhoz 
kapcsolódó kiadásaik támogatására.  
A pályázat kiírásával ösztönözni kívánja a község lakói és dolgozói körében a 
diplomás pályakezdőket, szakképzettséggel rendelkező fiatalokat annak érdekében, 
hogy tanulmányaik befejezését követően is a községben dolgozzanak, illetve 
helyezkedjenek el, biztosítva ezzel a hiányzó szakemberek pótlását. 
 
A pályázati kiírás e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati 
kiírás közzétételéről. 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 30. 

 
 
10. MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN BENYÚJTÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK 
ESETÉBEN A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PROJEKTMENEDZSER 
FELADATOKKAL TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Elindult a Magyar Falu Program. Jeleztem a 
Megyei Főjegyzőnek, - aki személyesen is megkeresett- hogy szeretnénk a projektmenedzser 
feladatok ellátásában a segítségüket kérni. A korábbi valamennyi TOP-os pályázat 
lebonyolításának projektmenedzseri feladatot a Veszprém Megyei Önkormányzat végezte 
hatalmas profizmussal. A főjegyző úr tájékoztatott, hogy nem konzorciumi tagként segítenék a 
projektmenedzser tagot, hanem polgári jogi szerződés alapján a támogatási összeg 2,5 %-ért. 
Kérem, hogy hatalmazzatok fel arra, hogy előszerződést köthessek a Megyei Önkormányzattal, 
amennyiben a Magyar Falu Program keretében sikeres pályázati elbíráslás esetén, a 
projektmenedzseri feladatok ellátásával a Veszprém Megyei Önkormányzatot bízzuk meg. Várom 
a napirendi ponttal kapcsolatban a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás 
nincs. 
Kérem, szavazzunk a Magyar Falu Program keretében, sikeres pályázati elbíráslás esetén a 
projektmenedzseri feladatok ellátásával a Veszprém Megyei Önkormányzatot bízzuk meg! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2019. (III.13.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a Magyar 
Falu Program keretében a pályázatok projektmenedzseri feladatainak elvégzésére 
megbízza a Veszprém Megyei Önkormányzatot, a Terület-és Településfejlesztési 
Operatív Programban meghatározott feltételekkel (a támogatási összeg 2,5%-ért). 
 
A képviselő-testület megbízási díj fedezetét az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
 

Ajkai Mentőállomás kérelme 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ma érkezett az ajkai Mentőállomás kéreleme. Az összes járási önkormányzatot megkeresik, akik 
ellátási területükhöz tartoznak. Mobil Co mérő készülékeket szeretnének vásárolni. Úgy gondolom, 
hogy az ajkai mentőkkel nagyon jó a kapcsoltunk, javaslom, hogy 50.000 Ft-tal támogassuk őket.  
 
Papp Attila képviselő:  
Mennyibe kerül egy ilyen berendezés? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
89.000 Ft. 
 
Papp Attila képviselő:  
Javaslom, hogy támogassuk őket egy db berendezés árával.  



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 13-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

12 

Németh András képviselő:  
Támogatom. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk 89.000 Ft támogatás megítéléséről az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
által az Ajkai Mentőállomás javára! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány részére 89 000 Ft, azaz Nyolcvankilencezer forint pénzadományt nyújt, az 
Ajkai Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek korszerűsítésére, Co mérő készülék 
vásárlására. 
 
A képviselő-testület a fenti támogatást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az támogatás 
átutalásáról a CIB Bank 10700608-49891102-51200002 számú számlaszámára. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 
Civil pályázatok  
 
Nagy Gábor polgármester: 
A pályázati kiírás lejárt 2019. március 4. 12,00 órakor lejárt. Vannak civil szerveztek, akik nem 
adtak be pályázatot. Lehetőséget adva ezen szervezetnek, javaslom, hogy a pályázat benyújtási 
határidejét módosítsuk 2019. március 20. 16,00 órára. Várom az ezzel kapcsolatos kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a civil szervezetnek nyújtható támogatásáról meghirdetett pályázat benyújtási 
határidejének módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyirádi székhelyű civil 
szervezetek számára, nyirádi lakosok érdekében megvalósuló programjaikhoz, 
céljaikhoz, éves működési kiadásaik finanszírozásához meghirdetett pályázat 
benyújtási határidejét 2019. március 20. 16.00 óráig meghosszabbítja.  
 
A pályázati kiírás e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati 
kiírás közzétételéről. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal. 
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Nagy Gábor polgármester:  
A benyújtott pályázatokat minden képviselő ismeri.  
A Községi Sportegyesület a 2019. évre vonatkozóan működési támogatási igényével fordult 
önkormányzatunkhoz. A benyújtott pályázata szerint az egyesület a felnőtt csapat, valamint az 
utánpótlás csapatainak működését kívánja finanszírozni a támogatásból.  
A támogatásra benyújtott pályázati kérelmet áttekintve a sportegyesület által benyújtott pályázati 
kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2018. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi 
Községi Sportegyesület (8454 Nyirád, Szabadság u. 3., képviseli: Fermos László elnök) 
részére 2019. évben 2.605.801 Ft (azaz Kétmillió-hatszázötezer-nyolcszázegy forint) 
működési célú pályázati támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20 

 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A Resolute Kézilabda Club a 2019. évre vonatkozóan helyi rendezvényekhez igényelt támogatás. 
A benyújtott pályázata szerint az egyesület a Nyirád, Széchenyi u. 34/A. szám alatti tornaterem 
bérleti költségeit kívánja finanszírozni a támogatásból.  
A támogatásra benyújtott pályázati kérelmet áttekintve az egyesület által benyújtott pályázati 
kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2019. (III.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Resolute 
Kézilabda Club Nyirád (8300 Tapolca, Kodály Zoltán u. 10., képviseli Horváth Tamás 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 13-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

14 

elnök) részére 2019. évben 200.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint) működési célú 
pályázati támogatást nyújt 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20 
 
 

Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület működési és kulturális 
célok megvalósításához támogatási igényével fordult önkormányzatunkhoz.  
 
Németh Jenő képviselő 
Mint a nyugdíjas egyesület elnöke, személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-
testületet, hogy zárjon ki a nyugdíjas egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Németh Jenőt a 
nyugdíjas egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt 
kizárja Németh Jenő képviselőt a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület 
pályázati támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A nyugdíjas egyesület által benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a 
1.090.000 Ft támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint az 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
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határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi 
Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület (8454 Nyirád, Óvoda köz 2., képviseli: 
Németh Jenő elnök) részére 2019. évben 150.000 Ft működési célú, 450.000 Ft 
kulturális programok támogatásra, 450.000 Ft helyi rendezvények támogatására, 
valamint 40.000 Ft falubusz igénybevételéhez összesen 1.090.000 Ft (azaz Egymillió-
kilencvenezer forint) támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20. 
 

 
Nagy Gábor polgármester 
A Nyirád Községi Polgárőrség működési költségek fedezetére, valamint falubusz használatához 
támogatási igényével fordult önkormányzatunkhoz. A cél megvalósításához kért teljes összeg 200 
e Ft. 
 
Papp Attila képviselő 
Mint a polgárőrség elnöke, személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-
testületet, hogy zárjon ki a polgárőrség részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Papp Attilát a 
polgárőr egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt 
kizárja Papp Attila képviselőt a Nyirád Községi Polgárőrség pályázati támogatásáról 
szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A polgárőrség által benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és a kért támogatás 
megítélését javaslom. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint az 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád 
Polgárőr Egyesület (8454 Nyirád, Szabadság u. 3., képviseli: Papp Attila elnök) részére 
2019. évre 220.000 Ft működési célú, valamint falubusz igénybevételéhez 20.000 Ft, 
összesen 240.000 Ft (azaz Kettőszáznegyvenezer forint) pályázati támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirád Községért Alapítvány működési támogatásra és helyi 
rendezvények támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban részletezett 
célok szerint iskolai udvar felújítására, a Nyirádi Body Club edzőterem felszerelésnek bővítése, a 
Nyirádi Foltvarró Szakkör támogatása, valamint a Nyirádi Női Kézilabda Klub terembérletének 
támogatására szeretnének összesen 530.000 Ft támogatást igényeltek.  
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás odaítélését. 
Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád 
Községért Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Bodó Márta 
elnök) részére 2019. évben működéséi támogatásra 200.000 Ft, helyi rendezvények 
támogatásra 330.000 Ft, összesen 530.000 Ft (azaz Ötszázharmincezer forint) pályázati 
támogatást nyújt.  
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
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a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20 

 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában az Összefogás Nyirádért Egyesület működési támogatás iránti kérelmével 
fordult önkormányzatunkhoz.  
 
Németh András képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-testületet, hogy zárjon ki az 
Összefogás Nyirádért Egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Németh Andrást az 
Összefogás Nyirádért Egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt 
kizárja Németh András képviselőt az Összefogás Nyirádért Egyesület pályázati 
támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás odaítélését. 
Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint az 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján az 
Összefogás Nyirádért Egyesület (8454 Nyirád, Petőfi Sándor u. 18., képviseli: Németh 
Andrásné Farkas Gabriella elnök) részére 2019. évben 154.915 Ft (azaz 
Egyszázötvennégyezer-kilencszáztizenöt forint) pályázati támogatást nyújt működési 
célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás iránti 
igényével fordult önkormányzatunkhoz. A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és 
javaslom a kért támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Németh 
András elnök) részére 2019. évben 222.650 Ft (azaz Kettőszázhuszonkettőezer-
hatszázötven forint) pályázati támogatást nyújt működési célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20 
 

 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány kulturális programok 
támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz 
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás odaítélését. 
Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
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továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint az 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján az Iskola a 
Gyermekeinkért Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság u. 1., képviseli: Hoffmann 
István elnök) részére 2019. évben 350.000 Ft (azaz Háromszázötvenezer forint) 
pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20 
 
 

Nagy Gábor polgármester: 
Benyújtott pályázatában a Hoffmann Motor Sportegyesület működési támogatás iránti igényével 
fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban részletezett célok szerint gyermekjármű beszerzését 
finanszíroznák a támogatásból.  
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás odaítélését. 
Kérem, szavazzunk!  
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Hoffmann 
Motor Sportegyesület (8454 Nyirád, Széchenyi utca 43., képviseli: Hoffmann Gábor 
elnök) részére 2019. évben 200.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint) pályázati támogatást 
nyújt működési célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20 
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Nagy Gábor polgármester: 
Benyújtott pályázatában a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete működési támogatás 
iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz. A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak 
ítélem, és javaslom a kért támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 18/2019. (II.14.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a 
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete (8200 Veszprém, Budapest u.16., 
képviseli: Hegedűs Józsefné elnök) részére 2019. évben 50.000 Ft (azaz Ötvenezer 
forint) pályázati támogatást nyújt működési célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint 
a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20. 
 
 

Nagy Gábor polgármester: 
Javaslom képviselő-társaimnak, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat javára felajánlott 
képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére önkormányzatunk támogassa a Nyirádi Római 
Katolikus Plébániát 327.565 Ft összeggel, melyet a plébánia a fejlesztési célra használjon fel. 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2019. (III.13.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 327.565 Ft (azaz 
Háromszázhuszonhétezer-ötszázhatvanöt forint) támogatást nyújt a Nyirádi Római 
Katolikus Plébánia (a továbbiakban: Plébánia) javára, felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívülre jogcímen, fejlesztési célra. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az önkormányzat részére felajánlott képviselői tiszteletdíjakból 
képzett tartalék terhére biztosítja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átadásáról, 
átvételéről megállapodást kössön a Plébániával, és a pénzeszköz átadásról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. április 20. 

 
Magyar Falu Program 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Megjelent a Magyar Falu Program első két pályázati kiírása. Az egyik az egyházi ingatlanok 
közösségi célú felújítására kiírt pályázat. Nagyon köszönöm Andrónyi Miklósnak ez ügyben nyújtott 
segítségét. Kiderült számunkra, hogy egy pályázó nagyon szűk keretek közt dolgozhat majd. 
Amennyiben az egyházközség maga pályázik, az nem terheli a településre jutó támogatást. 
Plébános úr pozitívnak tartja ezt a lehetőséget, de nem kíván élni mezzel, mivel az Érsekség egy 
belső eljárásával ütközik. Sok munkát fektettünk ebbe a pályázati lehetőségbe, de ezt most el kell 
vetnünk.  
 
Papp Attila képviselő:  
Akkor ez most nem valósul meg.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Idén biztos nem.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Jónak tartja, de nem.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Pályázati céljaink közt több beruházás is szerepel, az egyik a ravatalozó építése, ha kiírásra kerül 
a temető pályázat. Ennek megvalósítása kb. 30 millió forintba kerülne.  
 
Papp Attila képviselő:  
30 millió forintból nem építünk új ravatalozót.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A költségvetés tárgyalásakor felállítottunk egy beruházási sorrendet, amit meg szeretnénk 
valósítani. Úgy gondolom, hogy a falufejlesztési programból ezen beruházások közül a Művelődési 
Ház elektromos felújítása megvalósítható. Erre kértem egy indikatív árajánlatot, ez közel 4 millió 
forint. Ez tartalmazza az új villanyórát, új légkábelt és a led világító testeket is.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Először is meg kellene határozni a Művelődési Ház funkcióit, mert csak az után tudjuk méretezni a 
hálózatot.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ezen a rendszeren van 3X 50 amper, tehát a méretezés korlátlan. A kérésem az árajánlatkéréskor 
az volt, hogy a nagyteremben legyen led világítás, illetve a body termes oldalszárnyban a fűtés 
elektromos fűtőpanelekkel legyen tervezve. Ennek oka az, hogy a rossz állapotú gázkazán helyet 
ne tegyünk arra a szárnyra külön egy új kondenzációs rendszert. Legyen megoldva helyi fűtéssel. 
A pályázati kiírás úgy szól, hogy a fejlesztés energetikai korszerűsítés is legyen, tehát napelem. 
Erre az épületre a napelem kiépítése közel 5 millió forintba kerülne. Ha ez így komplexen 
megvalósulhatna, a bodytermes oldalszárny és a másik oldalszárny fűtése lényegében ingyenessé 
válhatna. Jelenleg 3 kazán van az épületben, ezek cseréjét nem tudja az önkormányzat 
finanszírozni.  
 
Papp Attila képviselő:  
5 millió forint? 
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Nagy Gábor polgármester: 
A napelem. A teljes költség kb. 10 millió forint. Ezekben a beruházásokban gondolkodom.  
 
Papp Attila képviselő:  
A ravatalozó felépítése legalább 40 millió forintba kerül. Az önerőt nem tudjuk megfinanszírozni. 
Vélemény szerint ezt a lehetőséget el kell engedni.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Jövő héten lesz árajánlat, utána tudunk erről érdemben beszélni. Egy hónapunk van a pályázat 
benyújtására.  
 
Németh Jenő képviselő:  
A tervezőre bízzuk, hogy hogy nézzen ki, hova kerüljön?  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Nem, a tervező a kivitelezővel együtt megmondja, hogy van-e realitása 30 millió forintból felépíteni 
a ravatalozót. Ha van esély rá, akkor a látványterveket a testület hagyja jóvá.   
 
Németh András képviselő:  
Mit takar ez a harminc millió?  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A kötelező műszaki tartalom a mozgáskorlátozott wc, hűtőasztal és fedett terasz.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Meg lehetne a beruházást úgy valósítani, hogy például a wc helyiség máshol van, nem egy 
épületben?  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Képviselőtársaim az út, az egyházközség tulajdona, oda nem kapunk engedélyt. Oda nem tudunk 
építkezni.  
 
Papp Attila képviselő:  
Bal oldalon van a ravatalozó, plusz külön álló épületként a wc.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ez így lehetséges.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Véleményem szerint a kápolna előtt lehetne a lábakon álló fedett ravatalozó, a hűtőkamra lehetne 
hátul, a wc pedig lehetne a kapu mellett. Véleményem szerint műszakilag ez kivitelezhető lenne.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Ennek akkor van realitása, ha az egyházközség hozzájárul. Nem akarják, hogy a kápolnát bármi is 
eltakarja. Felszentelt kápolnáról beszélünk, aminek az eredeti funkció lehet, hogy vissza fog 
kerülni. Elképzelhető, hogy a gyászmiséket itt fogják tartani.  
 
Papp Attila képviselő:  
Nem fognak hozzájárulni.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Azt, hogy a wc máshol lenne, azt jó ötletnek tartom.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Bárhogy dönt az egyházközség, csak a plébánost kérdezi meg az Érsekség.  
 
Papp Attila képviselő:  
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Nézzük meg, hogy ebben a felállásban kivitelezhető-e a beruházás.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Utána kell járni annak, hogy a Járási Hivatal engedélyezi-e úgy a megvalósítást, hogy nem egy 
blokkban lesz minden.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Gyorsan és hatékonyan kell dönteni, meglátjuk mit mond a tervező és a kivitelező.  
 
 
Németh Jenő képviselő:  
Park utca és temetővel szemben lévő utcában vezetékhez táv tartókat kellene betetetni. Ez 
ügyben meg kellene keresni az Eont.  
Valamint a Nyugdíjas Egyesület nevében kérem, hogy bízzuk meg Molnár Ferenc Nyirád, 
Széchenyi u. 37. szám alatti lakost a falubusz vezetésével.  
 
Papp Attila képviselő:  
Aktualizáljuk a vezetői listát, kérem, hogy Kovács Károlyt, Simon Balázst, Földi Kornélt és Szabó 
Zoltánt vegyük ki a listából. Támogatom, hogy Molnár Ferenc vezethesse a falubuszt.   
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy módosítjuk a 25/2015. (IV.9.) határozatunkat, melyben 
megállapítottuk, hogy az önkormányzati falubuszt kik jogosultak vezetni. Molnár Ferencnek 
biztosítsuk a jogosultságot, Földi Kornélt, Kovács Károlyt, Simont Balázst és Szabó Zoltánt vegyük 
ki a jogosultak közül! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 15-i hatállyal a 
következők szerint módosítja a 25/2015. (IV.9.) határozatát: 

 
 Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Volkswagen Crafter 30 Kombi KT 2.5 TDI típusú, 9 személyes 
személygépkocsijának vezetéséhez a következő személyeknek állandó 
meghatalmazást ad: 

 
1. Nagy Gábor polgármester 8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 26., 
2. Andrónyi Miklós képviselő 8454 Nyirád, Széchenyi utca 5., 
3. Horváth Zoltán alpolgármester 8454 Nyirád, Rózsa utca 12., 
4. Németh András képviselő 8454 Nyirád, Sósi domb 7., 
5. Németh Jenő képviselő 8454 Nyirád, Óvoda köz 2., 
6. Papp Attila képviselő 8454 Nyirád, Levendula utca 8., 
7. Turi János mezőőr 8454 Nyirád, Dózsa György utca 75., 
8. Vass Lajos tanár 8451 Ajka, Málnás utca 21. 
9. Németh Ferenc 8454 Nyirád, Alkotmány utca 18., 
10. Bódi Zsolt 8454 Nyirád, Dózsa György utca 68., 
11. Fermos László 8454 Nyirád, Béke utca 56., 
12. Cili Attila 8454 Nyirád, Rákóczi utca 5., 
13. Németh András 8454 Nyirád, Dózsa György utca 54. és 
14. Kovács András, 8454 Nyirád, Sport utca 11.  
15. Molnár Ferenc, 8454 Nyirád, Széchenyi u. 37. 
 
szám alatti lakosoknak. 
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A felsorolt személyeken kívül egyedi vezetői engedély kiadásához a 

képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az állandó 

meghatalmazások elkészítéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2019. március 15. 

 
 
Papp Attila képviselő:  
A Civil Ház használat ingyenes, a múlt alkalommal volt egy kis probléma, túlságosan elengedték 
magukat a fiatalok. Javaslom a kaució bevezetését. A kulcsot amikor elviszik leteszik az összeget 
átvételi elismervény ellenében, megnézik, hogy mit vesznek át, rendben van-e az épület. És 
amikor hétfőn visszahozzák, megkapják a letett összeget és meg kell nézni, hogy minden rendben 
van-e az épületben. Én 25.000 Ft kaució bevezetését javaslom. 
A későbbiekben valamilyen rendet kell kialakítani, most ebben az esetben a fiatalok végig 
üvöltötték az egész éjszakát.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Véleményem szerint a 25.000 Ft kivitelezhetetlen.  
 
Németh András képviselő:  
Kevesebb összegről kellene indulni, 10.000 Ft elfogadhatóbb.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A 10.000 Ft megállapítását én is támogatom. Girán Beatirx teljes állásban alkalmazásban áll az 
önkormányzatnál, ennek lebonyolítása az ő feladata lesz. Ő adja oda a kulcsot, ő veszi át a pénzt 
a házirend aláíratásával.  
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül elfogadja a polgármester javaslatát, mely szerint az önkormányzat 
tulajdonában lévő Civil Ház használatért 10.000 Ft kauciót állapít meg. Ennek 
lebonyolítására Girán Beatrix munkavállalót jelöli ki.  
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A Deákipuszta 10. szám alatt élő Feke Tibor és családja szeretné az önkormányzati tulajdonú 
ingatlant megvásárolni. Az értékbecslő 1 millió forintba állapította meg az ingatlan értékét. A család 
kérése, hogy a vételárat 12 havi egyenlő részletbe fizethesse vissza. Javaslom az ingatlan 
értékesítését. Várom a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a Nyirád, Deákipuszta 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítéséről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – pályázati eljárás mellőzésével - a 
tulajdonában lévő, Nyirád belterület 1105/1 hrsz-ú, 846 m2 nagyságú, kivett lakóház, 
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udvar, gazdasági épület megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan - mely 
természetben a Nyirád, Deákipuszta 10. szám alatt található - tulajdonjogát átruházza 
1/1 tulajdoni arányban 
 
Feke Tibor 
8454 Nyirád, Deákipuszta 10. szám alatti lakos részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő 
által készített értékelési bizonyítvány alapján 1.000.000 Ft-ban, azaz Egymillió 
forintban állapítja meg, melyet a Vevőnek 2019. május 1. napjától kezdődően 12 hónap 
alatt egyenlő részletekben kell megtéríteni.   
 
A képviselő-testület megbízza dr. Péntek Zoltán János (8400 Ajka, Szabadság tér 4/A. 
KASZ.: 36078499) egyéni ügyvédet az adás-vételi szerződés elkésztésével, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Az ingatlan-átruházással 
kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségek a vevőt terhelik. 
 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2019. április 15.  

 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A korábbi testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy a Sportegyesület által megvásárolandó 
fűnyírótraktor vételárát megelőlegezzük a sportegyesület részére. Határozatunkat módosítanunk 
kell, a megelőlegezett összeg változása miatt. 
 
Kérem, szavazzunk a határozat módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2019. (III.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2019. (II.14.) határozatát a 
következők szerint módosítja:  
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Községi Sport Egyesület 
részére 3.100.000 Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint összegű visszatérítendő 
támogatást nyújt az AS915 Enduro típusú fűnyíró megvásárlásához. 
A támogatást egy összegben kell visszafizetni 2019. augusztus 31-ig. A támogatás 
folyósításának és visszafizetésének részletes szabályait a támogatási szerződés 
tartalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés elkészítésével 
és aláírásával. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2019. április 15.  

 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A Beo Kft. vezetője július valamelyik hétvégéjén szeretne egy Beo bált rendezni a falu számára. 
Ők a sört és virslit kuponrendszerben biztosítanák, ez egy családi nap lenne. A Művelődési 
Házban szeretnék tartani. Támogatom az ötletet.  
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A képviselők támogatják a családi nap megrendezését a Művelődési Házban.  
 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-társaim 
munkáját, az ülést 1830órakor bezárom. 
 


